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Amaierarako abestia 
 

ALKARTUTA GOAZEN AURRERA KANTARI, 
BIHOTZAK ZABALDUZ BETIKO POZARI (bir).  
 
Maitasun ta zuzentasunez dezagun 
lortu anaien askatasun, 
Badator-eta Jaunaren betiko egun. 
Hor dugu distiratsu egunsentiko argitasun. 
 
 

 
 

HIRUTASUNA: AITA - SEMEA - E. SANTUA 
ALKARTASUNA, MAITASUNEAN BAT… 

Jesusek bai irakatsi, 
Baina guk, egin ba? 
Ala… entzun-gor? 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
 
 
GURE ONDOAN, JAUNA, egon zaitez beti; 
Zu zara gure bide eta gure bizi. 
 

1 Zu zara, Jauna, Zu gure Artzain 
eta gu zure artalde. 
Nora-ezean ibilten gara 
ardi gaixook Zu gabe. 
 
2 Zuk ezagutzen gaituzu danok 
Zu zara gure Artzain on 
Zure ondoan alkar maitatuz 
gaitezela beti egon. 
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Damu-otoitza 
 
—Jesus Jauna, Jainkoari begira jarten gaituzuna, 

erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, Jainkoagana hurreratzen gaitu-

zuna, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, Jainkoaren gurtzaile eta senideen 

zerbitzari egiten gaituzuna, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako 
 

 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
 
Aintza, zeruetan Jaungoikoari. 
—Aintza zuri, Jauna, ta eskerrak zuri. 
 
* Zeu bakarrik santua, zeu bakarrik Jauna, 
zeu bakarrik goi-goikoa Jesukristo, 
Espiritu santuarekin Jainko Aitaren argitan. 
Amen. 
—Aintza zuri, Jauna, ta eskerrak zuri. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 
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ESKARIAK 
 
† Jainkoaren hurtasuna somatzeak emoten 
deuskun uste onaz aurkeztu deioguzan gure be-
harrizanak maite gaituan Jainkoari: 
 
—Eliz amaren alde, eta batez ere euren bizitza 

otoitzean eta kontenplazinoan emoten daben 
lekaide-lekaimeen alde: izan daitezan beste 
guztiontzat Jainkoagazko hartu-emonetarako 
dei eta laguntza, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Elizea maite dabelako honen zerbitzari diran 

laiko guztien alde: euren lana aintzat hartua 
eta eskertua izan daiten, eta ugaritu daite-
zan gure artean, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Apurtuta edo apurtzeko zorian dagozan fami-

lien alde, bananduta dagozan senar-emazte 
eta gurasoen alde: berbiztu dakien maita-
suna eta alkarri parkatzeko gauza izan daite-
zan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Agintaritzearen egarriz jokatzen dabenen 

alde: euren onurea baino lehenagotzat izan 
daien behartsuen egoerea, honeen aldeko 
lanean agertu daien aginpidea, eskatu deio-
gun Jaunari. 
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Betor gugaz, Jauna, zure maitasuna, 
Zugan jarrita dogu-eta itxaropena.  
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 

Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 
Errez onartzen dogu Jainkoa bat dala, baina baita bardin 
dala halangoa edo holangoa izatea ere… Hebertarrek ondo 
dakie zertara garoazan Jainkoa bere herriagaz ituna egin 
dauan lez barik beste era batera iruditzeak. Entzun! 
 
 
Deuteronomio liburutik   (Dt 4, 32-34. 39-40) 
 

Honan berba egin eutsan Moisesek Israel herriari: «Itaundu 
antzinako aldiei, zu baino lehenago izandakoei, Jaunak giza-
kia munduan sortu ebanetik hasita; itaundu ea inoiz holakorik 
jazo edo entzun izan dan munduaren ertz batetik besteraino. 
Ba ete da herririk, zuk lez Jainkoa suaren erditik berbetan 
entzun eta bizirik gelditu danik? Izan al da inoiz jainkorik, 
herri bat beste herri baten menpetik atara eta Beretzat har-
tzen ahalegindu danik? Bada, horixe egin eban Jaunak, zuen 
Jainkoak, zuen begi-bistan Egipton: ezaugarri, mirari eta 
egintza harrigarriez, borrokaren bidez, ahalmen handiz, esku 
indartsuz eta izua zabalduz askatu zinduezan. 
Autortu, beraz, gaur, eta izan beti gogoan Jauna dala Jain-
koa, goian zeruan eta behean lurrean: ez da besterik. Bete 
gaur emoten deutsudazan lege eta aginduak, zoriontsu izan 
zaitezen zeu eta zure ondorengo seme-alabak eta luzaro bizi, 
Jaunak, zeure Jainkoak, betiko emongo deutsun lurraldean. 
 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari oharra 
 

Ea Paulo apostoluaren berbok Jainkoaganako uste ona (edo 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
 
—Amen. 
 
 

† Senideok: ondo etorri. Domeka honetako li-
turgiak Hirutasun santuaren misterioan sartzen 
lagunduko deusku, eta isileko bizitza daroen 
“klausurako” otoizlariak izango doguz lagun. 
Izan daigun, ba, argi, hasiera-hasierarik, sinisten 
dogun Jainkoa ez dala urrunekoa, hurrekoa baino 
eta konfiantzaz hitz egin geikeona. Sartu gaite-
zan, ba, usterik onenaz misterioan eta Berbiz-
tuaren Espirituak gidatu gaizala. 
 
 
 
Sarrera-abestia 
 
BIHOTZ BATEZ ALKARTURIK 
Zugana gatoz, Jauna; Zugana gatoz, Jauna. 
Emoiguzu zure argi grazi ta maitasuna: 
entzun, arren, Jauna. 
 

Altarean aurkitzen da  
kristau alaitasuna (2). 
Emoiguzu zure argi  
grazi ta maitasuna: 
entzun, arren, Jauna. 
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(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Bakarra dan Jainkoagan 
hiru pertsona autortzen doguz 
eta ez geure burutapen edo asmakeriaz 
Jesusek, bere Espiritua isuriz, 
Jainkoari Aita deitzen irakatsi deuskulako baino. 
 
Horrela, alkartasuna, batasuna eta maitasuna 
autortzen doguz Jainkoarenean: 
Maitasuna dan Espirituagan 
maite dauala Aitak maitatua dan Semea. 
 
Emoiguzu Jauna, 
misterio horretan sartzeko grazia 
eta, zure osotasuna gurtuz,  
landu daiguzala gure artean, 
Espirituaren indarrez, 
alkartasuna, maitasuna eta alkar zerbitzea. 
 
 

† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
Erantzun-salmoa    

ERANTZUN SALMOA 
Sal 32, 4-5. 6 eta 9, 18-19. 20 eta 22 

 
R/. Bai dohatsu, Jaunak  bere oinorde 
 autatu dauan herria 
 
Zuzena da-eta Jaunaren berbea, 
fidagarria Harek egin dauan guztia. 
Justizia eta zuzenbidea ditu maite, 
Jaunaren maitasunaz dago lurra beteta. 
 
Jaunak bere berbaz egin dau ortzia, 
bere aho-arnasaz astro guztiak. 
Izan ere, Harek esan, eta dana egin zan; 
Harek agindu, eta izaten dau jarraitzen. 
 
Jauna arduratzen da begirunea deutsoenez, 
haren maitasunean itxaroten dabenez, 
hareek heriotzatik libratzeko 
eta gosetean bizirik eusteko. 
 
Guk Jaunagan dogu esperantzea, 
Bera dogu laguntzaile eta babesle. 
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—Otoitzean alkartu garanok Jainkoagan gurtzen 
doguzan alkartasuna, alkar maitasuna eta 
batasuna autortu ahal izan daiguzan eta gau-
zatu gure eliz alkartean alkarren zerbitzuan 
jarriz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 



—   6   — 

konfiantzea) bizten daben gugan eta hari deutsoguzan beldur 
guztiak ezabatzen deuskuzan. Arretaz entzun daiguzan. 
 
 
San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik   (Erm 
8, 14-17) 
 
Senideok: Jainkoaren Espirituak gidatzen dituanak, horreek 
dira Jainkoaren seme-alaba. Zuek ez dozue hartu esklabo 
egiten zaituen espiritua, barriro ere bildurpean bizitzera 
eroango zaituena; zuek seme-alaba egiten zaituen Espiritua 
hartu dozue, eta Espirituaren bidez «Abba!» , hau da, «Aita!» 
deitzen deutsazue Jainkoari. 
Espiritu berberak gure espirituagaz bat egiten dau Jainkoaren 
seme-alaba gareala autortzeko; eta, seme-alaba bagara, 
baita oinordeko ere, Jainkoaren oinordeko eta Kristoren oi-
nordekide; izan ere, nekeetan Kristoren kideko baldin bagara, 
aintzan ere haren kideko izango gara-eta. 

Jaunak esana 

 
 
Ebanjelioa 
 

Jesusengan sinisten dogunok gogoan izan gura 
doguz haren berba eta aginduak. Egin deiegun 
harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
EBANJELIOA 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren 
liburutik   (Mt 28,16-20) 
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    Aldi haretan, hamaika ikasleak Gali-
leara joan ziran, Jesusek adierazo eutsen 
mendira. Ikusi ebenean, gurtu egin eben; 
batzuk, ostera, zalantzan egozan. 
Jesusek, hurreraturik, honan berba egin 
eutsen: «Aginpide osoa emon deust Jain-
koak zeru-lurretan. Zoaze, bada, eta egin 
herri guztiak nire ikasle, Aitaren eta Se-
mearen eta Espiritu Santuaren izenean ba-
teatuz eta Nik agindu deutsuedan guztia 
beteten irakatsiz. Eta Ni zuekin izango no-
zue egunero munduaren azkenera arte». 
 
 

Jaunak esana 
 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Jesusen agindua ondasunak banantzeaz beteten 
dogu. Sinismena dogu ondasun bat, eta baita gure 
patrikerakoa ere, edo gure alkartasuna… Guzti hori 
osotasunean bizi eta ospatzen dogunean gagoz Jesu-
sek guretzat gura dauana beteten. Emon daigun 
erakutsia limosna eginez: behartsuenak doguz go-
goan. 


